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1 OVERZICHT 

Onderstaand verslag vat de resultaten samen van de drie sessies gehouden in het kader van de stroomgroep 
Flexibiliteit: 
 

Voorzitter: VITO/EnergyVille (Helena Gerard) 

Logistieke en inhoudelijke ondersteuning: departement Omgeving (Evert Eriksson, Kris Rongé, Mathieu 

Vermeersch) 

Deelnemers werkgroep: Agoria, AVERE, Bond Beter Leefmilieu, Boerenbond, BRDA (Restore), Cogen 
Vlaanderen, EnergyVille, Elia, FEBEG, FEBELIEC, FEBIAC, Fluvius, Flux50, Fluxys, ODE, REScoop Vlaanderen, VREG, 
Universiteit Gent   

 
 
Thema sessie 1 stroomgroep flexibiliteit:  

• Niveau van flexibiliteit: individueel waarbij zowel individuele huishoudens, KMO’s als gebouwen aan 
bod komen. 

• Dit betekent flexibiliteit gelinkt aan één toegangspunt (dus appartementen behoren bij de tweede 
sessie). 

 
Thema sessie 2 stroomgroep flexibiliteit:  

• Niveau van flexibiliteit: Lokaal, collectief en geaggregeerd niveau waarbij zowel gegroepeerde 
huishoudens, bedrijven(terreinen), gebouwen, appartementen, energiegemeenschappen aan bod 
komen. 

• Dit betekent flexibiliteit gelinkt aan meer dan één toegangspunt. 
  

Thema sessie 3 stroomgroep flexibiliteit:  
• Niveau van flexibiliteit: systeemniveau (zowel transmissie als distributie). 
• Dit betekent flexibiliteit bekeken vanuit het standpunt van het systeem, op een geïntegreerde manier 

(rekening houdend met de koppeling tussen sectoren en energie en mobiliteit). 
  
Noot: Flexibiliteit wordt in dit document gedefinieerd als “de wijziging van het profiel van productie, 
injectie, verbruik of afname van energie in reactie op een extern signaal of lokaal gemeten grootheid –  al 
dan niet via een derde partij -  teneinde ofwel een dienst in het energiesysteem te verlenen ofwel een 
financieel voordeel te verkrijgen .”  1 
 
 
 

                                                           
1 https://www.vreg.be/sites/default/files/document/adv-2016-01.pdf 
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Doel:  
• Formuleren van concrete maatregelen2 (operationele doelstellingen -> maatregelen -> eventuele sub-

maatregelen). 

• Aangeven welke beleidsinstrumenten ingezet kunnen worden: regelgeving, communicatie (info, 
demonstratie), economische stimuli, fiscale stimuli,… 

• Maatregelen zijn technologie-neutraal -> er wordt hier niet ingezoomd op de mogelijkheden van 
individuele technologieën maar op ‘flexibiliteit’ in het algemeen. 
 

  

2 VOORSTELLEN WERKGROEP: 

Algemene principes in rekening genomen bij het formuleren van de voorstellen van de werkgroep: 
Voorstellen werkgroep: 

• Een aantal relevante algemene principes, die kunnen meegenomen worden in de uitwerking van de 
verschillende maatregelen  

o Link tussen verschillende energie-vectoren en sectoren (sector-koppeling), bijvoorbeeld de link 
met warmtenetten, moeten meegenomen worden of de maatregelen moeten er reeds op 
anticiperen 

o Technologie-neutraliteit 
o Systeem – benadering -> welke energievector is meest nuttige om in te zetten voor een bepaald 

proces en verlagen totale systeemkost 
o Er moet eveneens rekening gehouden worden met ‘mobiele flexibiliteit’  voor de verschillende 

toepassingen (o.a. slim laden) 
o De Europese Commissie gaat aantal netwerk codes schrijven rond data en cybersecurity -> op te 

volgen (er zijn reeds een aantal aanbevelingen hieromtrent van Europese experten in omloop) 
o Beleid moet meer gestuurd worden vanuit algemene visie i.p.v. ad-hoc maatregelen 
o Meer focus op collectieve maatregelen i.p.v. enkel maatregelen die geënt zijn op het individuele 

niveau 
o Om impact te maximaliseren zouden (beleids-gerelateerde)studies publiek beschikbaar moeten 

gemaakt wordeni 

 
 
 
 

                                                           
2 De geformuleerde maatregelen zijn een output van de discussies binnen de werkgroep en verbinden de deelgenomen organisaties tot niets.  De geformuleerde maatregelen 
worden niet noodzakelijk door alle deelnemers ondersteund. Indien dit het geval is, wordt dit ook meegenomen in de tekst.   
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2.1 ALGEMEEN KADER 

2.1.1 Operationele doelstelling: Er moet een kader voor flexibiliteit komen dat in de regelgeving 
verankerd is   

• Algemeen 
o Dit kader voor flexibiliteit dient zeker geverifieerd te worden met de recente EU 

aanbevelingen, o.a. in EMD richtlijn,…).  
o Dit kader moet duidelijkheid en zekerheid bieden voor marktspelers om bepaalde diensten 

verder te ontwikkelen.   

 
 

• Maatregelen: 
o Regelgeving  

▪ Ontwerpen van een algemeen regelgevend kader voor flexibiliteit 
• Flexibiliteit moet vanuit verschillende hoeken en sectoren worden 

bekeken (dus niet enkel elektrisch, maar ook thermisch, (groen) gas, P2X, 
mobiliteit…). 

• Er moet een duidelijke visie in de beleidsaanbevelingen rond flexibiliteit 
zitten. 

• Er moet een duidelijke analyse komen van de waarde van verschillende 
vormen van flexibiliteit en beleidsaanbevelingen moeten hier rekening 
mee houden om prioriteiten te bepalen. 

• De definitie van flexibiliteit moet bepaald en neergeschreven worden/ 
wat is de scope van flexibiliteit/… 

• Hoe wordt het gebruik van flexibiliteit door verschillende mogelijke 
spelers geregeld (hiërarchie, prioriteitsregels,…). 

• Nieuwe entiteiten, concepten en activiteiten : citizen energy community 
(CEC), renewable energy community (REC), collectieve zelfconsumptie -> 
moeten plaats krijgen in het flexibiliteitskader. 

• Voorkeur voor commerciële flexibiliteit, waarbij technische flexibiliteit 
een uitzondering is. 

• Impact die geactiveerde flexibiliteit heeft op de onbalans moet in 
rekening worden gebracht al dan niet via een vergoeding (Noot: Dit is al 
deels geregeld met de regels voor energieoverdracht en de federale 
flexibiliteitswet, maar niet alle flexibiliteit valt daar onder (enkel die die 
federaal/Belgisch geregeld wordt zoals balancing producten), om 
energieoverdracht mogelijk te maken bij producten van de DNB of andere 
lokale flexibiliteitsproducten zijn er gelijkaardige regels nodig op 
gewestelijk niveau).   
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2.1.2 Operationele doelstelling: ‘ontwerpen  van een algemeen kader voor energy communities3’  

• Algemeen  
o Er is nood aan een aparte, brede task force die met de relevante stakeholders bespreekt, 

overlegt, kennis deelt en bestudeert wat we voor Vlaanderen precies willen doen met het 
concept van ‘energy communities’ :  

▪ Waarvoor willen we ze gebruiken, wat is de doelstelling. 
▪ Wat zijn de meerwaardes van deze communities (technisch, financieel, menselijke 

waarde, CO2,…) – leggen we een bepaalde normering op (maatschappelijke 
meerwaarde, ondersteuning hernieuwbare energiedoelstellingen Vlaanderen,…). 

▪ Wat zijn de verschillende opties (en welke optie(s) willen we voor Vlaanderen,…  
▪ Wat zijn de verschillende verdienmodellen (en welke prioriteit geven we best aan een 

bepaald verdienmodel)? 
▪ Wat zijn de best practices uit andere landen (Frankrijk – werkt niet goed, Spanje – beter 

concept,…). 
▪ Wat zijn de best practices uit initiatieven die in Vlaanderen al lopen (projecten zoals 

ROLECS, Buurzame stroom, IO.Energy,…) – welke tools/concepten hebben zij als nuttig 
ervaren? 

▪ Task force begint best met uitwerken van de governance structuur, gevolgd door 
activiteiten en specifieke voorwaarden. 

▪ Dit is een noodzakelijke analyse die eerst moet gebeuren voordat er een kader kan 
bepaald worden tegen eind 2020. Deze task force zou één van de ‘next steps’ kunnen 
zijn, na het beëindigen van het werk van de stroomgroep flexibiliteit. Het finale advies 
van de task force kan opgenomen worden in het geüpdatete decreet.  

▪ Noot: het kan noodzakelijk zijn om al een aantal opties voor te stellen aan de task force 
(belangrijk om balans te houden tussen een brede discussie enerzijds en het concreet 
uitwerken van de meest relevante opties voor Vlaanderen).  

▪ Noot: zie ook huidig lopende studie over microgrids & energy communities van  3E & 
Th!nk E en mogelijke toekomstige studies over dit onderwerp. 

 

• Maatregelen:  
o Regelgeving  

▪ Een regelgevend kader voor energy communities voor Vlaanderen (in lijn met het 
Europese kader).  

• Dit regelgevend kader houdt onder andere volgende zaken in:  
o definitie,  
o scope (nabijheid – geografisch/elektrisch - locatie-(on)afhankelijk?) 
o doel 
o governance 
o voorwaarden voor toetreden/uittreden 

                                                           
3 Deze operationele doelstelling maakt deel uit van de bredere uitvoering van de Europers richtlijnen inzake de uitwerking van een kader voor Citizens/Renewable energy 
communities’ waarin onder andere aandacht wordt besteed aan de diensten die de Citizens/Renewable energy communities kunnen leveren inzake flexibiliteit. 
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o verantwoordelijkheden 
o interacties tussen communities (regels, opt-in/opt-out regels,…) 
o rol en verhouding tot toegangsverantwoordelijke, 

evenwichtsverantwoordelijke en distributienetbeheerder 
o … 

• Aanbeveling: bij voorkeur wordt het kader tussen Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. 

• Aanbeveling: het algemeen kader voor flexibiliteit  en het kader van energy 
communities worden best gescheiden gehouden, maar de linken tussen beiden 
moeten wel afgestemd worden. 

• Aanbeveling: de concepten van REC en CEC zijn overlappend (noot: er zijn aantal 
verschillen, o.a. REC zijn toegespitst op hernieuwbare energie en onderhevig 
aan een nabijheidscriterium) -> indien mogelijk kan er gestreefd worden naar 
één overkoepelende definitie van energy communities (zowel van toepassing 
op REC als CEC). 

• Aanbeveling: er moet gestreefd worden naar een efficiënt gebruik van 
flexibiliteit vanuit een ‘systeem perspectief’ waarbij de regelgeving moet zorgen 
dat er niet a priori een ‘lock-in’ van flexibiliteit wordt gecreëerd op het niveau 
van een community. 

• Aanbeveling: er moet onderscheid gemaakt worden tussen de ‘governance’ van 
een community enerzijds en het ‘technisch beheer’ van een community 
anderzijds (zie bijvoorbeeld concept Waals decreet). 

• Aanbeveling: de rol van  community beheerder moet in de regelgeving worden 
ingeschreven, waarbij volgende zaken worden verduidelijkt: rol (technisch, 
financieel, operationaal),  verantwoordelijkheden (bv. gelijk aan de uitbater 
micro-grid, DNB, GDN-beheerder,…?). 

• Aanbeveling: er moet vermeden worden dat parallelle structuren (bijvoorbeeld 
grid) worden uitgewerkt in tegenspraak met de reeds geldige 
beschermingsmaatregelen op vlak van correctie uitbating (zie o.a. technisch 
reglement) of bescherming van de rechten van de individuele consument.  

• Aanbeveling: de rol van ‘sandboxing’ is een interessant instrument om 
disruptieve governance modellen zoals energy communities en de hieraan 
gelinkte markt-en businessmodellen verder uit te werken -> zie ook opmerking 
rond ‘task force’. 

• Aanbeveling: zoveel mogelijk bestaande regels en structuren respecteren – 
enkel afwijken indien nodig en nuttig. Dit moet uiteraard gaan barrière vormen 
voor het ontwikkelen van innovatieve concepten en toepassingen die een 
meerwaarde kunnen betekenen. 

• Aanbeveling: gebruik van data voor de verschillende toepassingen -> veel van 
het werk/concepten/regelgeving uitgewerkt in het kader van de digitale meter 
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kunnen herbruikt worden. De regels hangen eveneens af of de energy 
community een ‘fysieke community is’ of eerder een ‘virtuele community’.  

• Aanbeveling: interpretatie en invulling van nabijheid is belangrijk en moet zinvol 
zijn. 

• Aanbeveling: Basisrechten van netgebruikers, moeten gegarandeerd zijn 
(sociale rechten, vrij leverancierskeuze, aansprakelijkheid voor een microgrid 
om bijvoorbeeld spanningskwaliteit te garanderen – zoals de publieke 
netbeheerder). 

• Belangrijk om te kijken naar de rol van data voor de verschillende toepassingen 
– en het verschil tussen gereguleerde en niet-reguleerde data. 

• Rol van sub-metering -> moeten submeters enkel voldoen aan de MID richtlijn4, 
of aan de strengere vereisten zoals beschreven in het technisch reglement (bv. 
voor GDN)? -> hangt af of er impact is op een derde partij. 

• Noot: de toekomstige tariefstructuren mogen geen barrières vormen voor de 
realisaties van energy communities indien wenselijk. 

o Communicatie en sensibilisering  
▪ Er is nood aan communicatie en sensibilisering van dit kader (wanneer het duidelijk is) 

om een gelijk ‘level-playing field’ te garanderen tussen burgers, KMOs en kleine 
overheden enerzijds en professionele marktpartijen anderzijds bij het opzetten, 
uitwerken en organiseren van de verschillende energy communities (‘wat zijn de 
mogelijkheden’/ ‘wie kan van deze mogelijkheden gebruik maken’/ ‘welke stappen 
moeten er gezet worden’/…).  

▪ De mogelijkheden zijn voor verschillende sectoren divers, dus er wordt, in de mate van 
het mogelijke, best rekening gehouden met de sectorspecifieke noden en mogelijke 
toepassingen. Zelfs binnen een sector bestaat er veel diversiteit, waar de communicatie 
een antwoord op moet proberen te bieden (bijvoorbeeld binnen de landbouw). 

 
o Ondersteunen en stimuleren  

▪ De energy communities die opgericht worden moeten ‘versneld’ professionaliseren om 
op een competitieve en efficiënte manier de verschillende flexibiliteitstoepassingen 
maximaal te benutten, dit kan onder andere door het verder uitbouwen van de 
operationele ondersteuning en kennisuitwisseling  (bijvoorbeeld via de federatie). 

▪ Steunmaatregelen die vandaag al mogelijk zijn voor investeringen in RES (via 
bandingfactor) moeten eveneens mogelijk worden gemaakt voor energy communities. 

▪ Er moet rekening gehouden worden met de ontzorging van de eindconsument indien 
deze toetreedt tot een community (bv. gratis infolijn, gratis juridische 
ondersteuning,…). 

                                                           
4 vastgelegd in het KB van 15 april 2016: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2016041506 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ejustice.just.fgov.be%2Fcgi_loi%2Fchange_lg.pl%3Flanguage%3Dnl%26la%3DN%26table_name%3Dwet%26cn%3D2016041506&data=02%7C01%7Cevert.eriksson%40vlaanderen.be%7C1541d9b5f6764d68a85908d74e48f055%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637063948237768769&sdata=ECpgSRw%2FbqBKP5UArFq%2FHklbxtJ2E81xPbzZM%2F8LTSg%3D&reserved=0
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▪ Er kunnen door de overheid standaarddocumenten/contracten worden voorzien voor 
de verschillende partijen binnen een energy community die de rechten en plichten 
reeds beschrijven.  

 
 
 

2.2 PERSPECTIEF VAN DE AANBIEDER VAN 

FLEXIBILITEIT – DE EINDCONSUMENT 

2.2.1 Operationele doelstelling: ‘de eindconsument meer mogelijkheden geven om zijn flexibiliteit 
te gebruiken en te valoriseren’  

Aanbeveling is een aangepaste tariefstructuur van de distributienettarieven + een prijsproduct 
(energiecontract met bijvoorbeeld flexibele prijscomponent) dat eveneens toelaat dat de consument 
zijn flexibiliteit kan valoriseren5.  

 
• Maatregelen:   

o Regelgeving 
▪ De EU-regel dat leveranciers met > 200 000 klanten een dynamisch prijscontract 

aanbieden moet naar Vlaamse of nationale wetgeving worden vertaald. 
o Communicatie en sensibilisering  

▪ Bewust maken dat eindconsumenten bij keuze leverancier moeten kijken op welke 
manier zij hun flexibiliteit kunnen valoriseren  (enkel op energiecomponent -> 
distributienettarieven zijn out of scope). Daarbij is het belangrijk dat de prijscomponent 
een vrije prijszetting is maar waarbij prijsvergelijken door de consument mogelijk is.   

▪ Er moet geïnvesteerd worden om de voordelen van flexibiliteit en de digitale meter op 
een bevattelijke manier aan de eindconsument uit te leggen (nood aan extra 
communicatie, met focus op de voordelen voor de eindconsument, zonder teveel focus 
op technische luik). Ontzorging van de netgebruiker is belangrijk – eindgebruikers 
moeten o.a. correct geïnformeerd worden, onder andere over de risico’s waar ze aan 
blootgesteld staan (prijsvariaties, variabiliteit, afsprakenkader,…) en de mogelijkheden 
tot het leveren van flexibiliteitsdiensten moet zo makkelijk mogelijk gemaakt worden, 
waarbij aspecten zoals opt-in en opt-out opties belangrijk zijn om het evenwicht te 
bewaren tussen aanbieders van flexibiliteit (de consument) en gebruikers van 
flexibiliteit. 

▪ De waarde van flexibiliteit moet meer ‘zichtbaar’ worden gemaakt -> bijvoorbeeld via 
marketingcampagnes. Deze campagnes zouden een aantal cases moeten voorstellen 

                                                           
5 De VREG spreekt zich via dit platform niet uit over tariefstructuren en neemt hierover geen positie in, wij hebben hiervoor onze eigen consultatieprocessen en 
communicatiekanalen. Verder is elke positie op basis van huidige stand van zaken en kan dit wijzigen door voortschrijdend inzicht, veranderende context etc. Volgende opinie 
in dit document is enkel een persoonlijke visie van medewerkers van de VREG en verbindt de VREG als organisatie tot niets. 
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aan het publiek waarbij wordt aangetoond dat het een voordeel kan zijn om een digitale 
meter te hebben.  Dit kan bijvoorbeeld via mijndigitalemeter.be.  

▪ Er moet bij het uitleggen van de voordelen van flexibiliteit aan de eindconsument 
rekening worden gehouden met de verschillende types eindconsument. Afhankelijk van 
het type eindconsument, zal er eerder belang worden gehecht aan financiële voordelen, 
imago-voordelen, zelfconsumptie, groene idealen, technologie-liefhebbers,… 

▪ Het garanderen van privacy van de data enerzijds en behoud van comfort voor de 
eindgebruiker anderzijds is heel belangrijk om een draagvlak te creëren voor flexibiliteit. 

▪ Er zou verder onderzoek moeten gebeuren naar de barrières voor eindconsumenten 
om hun flexibiliteit te valoriseren – het aanbieden van R1 is bijvoorbeeld vandaag 
mogelijk maar gebeurt nog niet/beperkt. Het is belangrijk om de drempels voor de 
eindgebruikers goed in kaart te brengen. 

o Ondersteunen en stimuleren  
▪ Het gebruik van flexibiliteit/ het ‘flexibel klaarmaken’ van flexibiliteit van een woning 

zou een niet-financiële stimulans kunnen krijgen -> kan bijvoorbeeld deel worden van 
de EPC-score,…). 

▪ Er kunnen subsidies worden gegeven voor investeringen die eindconsumenten moeten 
doen om gebruik te maken van flexibiliteit. 

▪ Het gebruik van flexibiliteit/ het ‘flexibel klaarmaken’ van flexibiliteit van een woning 
zou een fiscale stimulans kunnen krijgen via het kadastraal inkomen. 

▪ Er moeten voorstellen ontwikkeld worden die de ‘ontzorging van de eindconsument’ als 
basis nemen – zie ook punt bij communicatie en sensibilisering. 

▪ Een gediversifieerde aanpak voor de ‘normale’ residentiële sector versus de sociale 
sector kan nodig zijn. 

 

 

2.2.2 Operationele doelstelling: prosumenten moeten gestimuleerd worden om over te schakelen 
van het systeem van de terugdraaiende teller naar het nieuwe systeem met als onderliggende 
doelstelling dat dit bijdraagt aan een efficiënter gebruik van het net.  

• Algemeen 
o Focus op prosumenten met zonnepanelen, EVs, … 
o Belangrijke voorwaarde is hier dat zowel prijs-als distributietariefstructureren duidelijk zijn, 

zodat een correcte vergelijking kan gemaakt worden tussen het oude en het nieuwe systeem. 
• Maatregelen:  

o Ondersteunen en stimuleren  
▪ Extra voordelen voor prosumenten die overstappen van systeem terugdraaiende teller 

(fiscale stimuli, andere stimuli,…). 
▪ Kosten van de aanvraag voor een digitale meter kunnen verlaagd worden 

(aandachtspunt: indien deze kost nul zou worden, kan het zijn dat de netbeheerders 
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de afgesproken uitrolplanning niet kunnen garanderen door een teveel aan 
aanvragen). 

o Regelgeving  
▪ Bij nieuwe versie uitrolplanning digitale meters (2023) -> focus op grote verbruikers, 

grote aansluitcapaciteiten (zitten nu niet in uitrolplanning als specifieke doelgroep) – 
bijvoorbeeld eigenaars van EVs of warmtepompen. 

o Studie en onderbouwen beleid  
▪ Nood aan studie om te kijken wat de prioritaire doelgroepen moeten zijn bij een 

volgende versie van de uitrolplanning.  
▪ Er moet ook een duidelijk overzicht worden gemaakt van de evolutie van slimme netten 

-> hoeveel digitale meters zijn uitgerold, waar, bij welke groepen,… Dit laat 
beleidsmakers toe om op een meer gecontroleerde manier de prioritaire maatregelen 
te bepalen. Momenteel is er reeds een jaarlijkse rapportage van de DNB gericht aan 
de minister en de VREG. Over het publiek zijn, is er niets bepaald. Op basis van die 
jaarlijkse rapportage moet DOMG een tweejaarlijkse evaluatie maken. Deze zou wel 
publiek kunnen gemaakt worden. 

 
 
 

2.2.3 Operationele doelstelling: ‘de eigenaars en bewoners van collectieve huisvesting moeten hun 
flexibiliteit kunnen benutten en valoriseren’  

• Maatregelen:  
o Regelgeving  

▪ De discriminatie ten opzichte van individuele woonvormen, voor het benutten van 
flexibiliteit voor bewoners binnen collectieve huisvesting moet weggewerkt worden.  

• Zie o.a. link met de distributienettarieven en de voordelen van zelfconsumptie 
(o.a. via terugdraaiende teller) voor individuele huishoudens. 

▪ Inspiratie kan gehaald worden uit de regelgeving die in Wallonië is uitgewerkt, of die 
reeds in andere landen bestaat. 

▪ Door de werkgroep werd aangegeven dat aan dit punt prioriteit zou gegeven moeten 
worden -> er is veel materiaal en achtergrond al beschikbaar, dus de concrete realisatie 
en implementatie zijn relatief gezien eenvoudig. 

o Ondersteunen en stimuleren  
▪ Premies die bestaan voor ‘individuele concepten’ moeten uitgebreid worden naar 

‘collectieve woonvormen’ -> bijvoorbeeld subsidies voor installeren van een batterij, 
zonnepanelen, WKK,…. Er is vandaag geen duidelijk en ondersteunend kader voor het 
investeren in zonnepanelen op een appartementsgebouw, het investeren in een micro-
WKK of batterij in een appartement.  

▪ Het ‘collectieve’ en ‘cross-sectorale’ moet beter in rekening worden gebracht bij het 
uitwerken van steunmaatregelen.  
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▪ Er moet naar verschillende technologieën gekeken worden (productie, WKK, opslag). 
▪ Er kunnen een soort van ‘modelcontracten’ worden aangeboden, opgesteld en 

gefaciliteerd/ondersteund door de overheid -> zie ook Brussels model, die als template 
kunnen dienen om de valorisatie van flexibiliteit tussen bewoners mogelijk te maken. 

▪ Ook in het kader van collectieve huisvesting  dient er onderzocht te worden of de 
overheid de datavergaring kan faciliteren. Bijvoorbeeld in een gemeenschappelijk 
meterlokaal kan iedere bewoner een eigen dongle en eigen communicatienetwerk 
plaatsen, of is het niet beter als overheid ondersteuning te bieden om de data uit de 
P1/S1 poorten van de verschillende digitale meters individueel en veilig te collecteren 
en aan de data eigenaar aan te bieden. Kan de overheid eisen stellen wat betreft 
informatievergaring of datacommunicatie opleggen, of deze optie minstens faciliteren? 
Noot: belangrijk om aspecten als cybersecurity hier zeker in rekening te brengen6. 

▪ Plaatsen van wachtbuizen in ondergrondse parkings, die voor bewoners het mogelijk 
maakt om laadinfrastructuur te plaatsen zonder grote breekwerken (en toepassing van 
medebewoners). 

 

2.2.4 Operationele doelstelling: ‘bij het uitwerken van beleidsmaatregelen moet er niet enkel aan 
een individuele benadering worden gedacht, maar moet het ‘collectieve’ ook zijn plaats 
krijgen (zie ook vorige operationele doelstelling)’  

• Algemeen 
o De focus zou op (collectieve) gelijktijdigheid gelegd moeten worden, eerder dan op individuele 

zelfconsumptie. Misschien moeten collectieve maatregelen dan ook prioriteit krijgen op 
individuele. Ook collectieve besparingen (zoals vermeden systeemkosten) moeten 
meegenomen worden. Hierbij moet zeker ook sector-overschrijdend worden gekeken 
(bijvoorbeeld thermische buffer,…). 

o De regelgeving en stimulansen moeten minder gericht zijn op eigenverbruik (bijvoorbeeld 
zonnepanelen worden vandaag sterk beperkt tot eigenverbruik) maar eerder op collectief 
belang (en dus bijvoorbeeld maximale benutting van goed georiënteerde daken), en waar 
valorisatie dan ook collectief kan gebeuren (bijvoorbeeld zonnedelen - zie verder). 

• Maatregel  
o Regelgeving  

▪ Een kader kan uitgewerkt worden voor concepten als ‘zonnedelen’ die verder gaan dan 
het delen van zonnepanelen op het dak van een appartement – dit zou ook kunnen gaan 
over het delen van de elektriciteitsopbrengsten van zonnepanelen of een WKK met 
warmtenet binnen een straat of buurt. 

▪ Er moet rekening worden gehouden met de rol van ‘mobiele flexibiliteit’ in dit concept, 
zoals bv. bij elektrische wagens. 

                                                           
6 ESMIG onderneemt een Europees initiatief rond beveiliging data digitale meter om wildgroei in de lidstaten 
te vermijden  
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o Ondersteunen en stimuleren 
▪ Het aspect van ‘collectieve aanpak’ van steunmaatregelen moet meegenomen worden 

bij de uitwerking van fiscale stimuli, dit gaat verder dan enkel appartementen -> kan 
ook gaan over gezamenlijke investeringen in een buurtbatterij.  

 
 
 

2.3 PERSPECTIEF VAN DE AANBIEDER VAN 

FLEXIBILITEIT – BEDRIJVEN EN COMMUNITIES 

 

2.3.1 Operationele doelstelling: er moeten maatregelen worden ontwikkeld die specifiek kijken 
naar de waarde van flexibiliteit van KMOs en gebouwen  

• Maatregelen:  
o Regelgeving 

▪ Er kan bekeken worden hoe de maatregelen rond flexibiliteit mee aansluiten bij het 
energie-efficiëntie KMO plan.   

o Communicatie en sensibiliseren  
▪ Speciale communicatie naar kleine gebouwen/KMOs over de waarde van flexibiliteit. 

Dit zou eveneens kunnen via dezelfde website (mijndigitalemeter.be), gelijkaardig aan 
de communicatie voor eindgebruikers. 

o Studie en onderbouwen beleid  
▪ Er moet een studie komen die de waarde van flexibiliteit van  gebouwen/KMOs in kaart 

brengt, rekening houdend met het gedrag dat piekgemeten gebruikers hebben die niet 
AMR gemeten zijn. Op basis van deze studie kunnen de juiste stimuli worden bepaald. 
Het is belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten 
KMOs, deze segmentatie kan bijvoorbeeld gebeuren op basis van NACE-codes.  

▪ Er moet nagedacht worden over hoe je de flexibiliteit van gebouwen in de markt kunnen 
brengen, rekening houdend met aantal barrières: er wordt veel gehuurd in dit segment, 
er is nog geen digitale meter, de rol van de gebouwbeheerder,… 

o Ondersteunen en stimuleren  
▪ Belang van de implementatie van de Smart readiness indicator -> eerder op niveau van 

het gebouw. 
▪ Data -> het ter beschikking stellen van ‘open data’ zou verder uitgebreid moeten 

worden (meer soorten klantengroepen/sectoren) -> op basis van deze data kunnen 
markpartijen eenvoudiger businessconcepten uitwerken voor deze grote maar diverse 
groep.  
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▪ De concepten rond energy communities kunnen verder uitgebreid worden naar 
kantoorgebouwen en werknemers -> bijvoorbeeld zonnedelen tussen werknemers 
binnen een kantoorgebouw.  

 
 

2.3.2 Operationele doelstelling: ‘Concepten uitwerken voor energiegemeenschappen op 

bedrijventerreinen’  

• Algemeen 
o Zie ook eerste OD 2.1.2. Er is nood aan een aparte task force die met de relevante stakeholders 

bespreekt en bestudeert wat we voor Vlaanderen precies willen doen met het concept van 
‘energy communities’ -> waarvoor willen we ze gebruiken, wat is de doelstelling,… dit is een 
noodzakelijke analyse die eerst moet gebeuren voordat er een kader kan bepaald worden. 

o Er bestaan vandaag reeds een aantal concepten (e.g. gesloten distributienetten, directe 
lijnen,…) – maar deze concepten zijn niet noodzakelijk voldoende of worden aanzien als te rigide 
(e.g. in een GDS moeten alle bedrijven bijvoorbeeld deelnemen). 

o Dit geldt in het bijzonder voor kleinere bedrijven of hybride structuren (bedrijven in combinatie 
met woongemeenschappen). 

o Aandachtspunt: hoe verschilt dit van concepten gebaseerd op ICA -principes7 die vandaag al 
bestaan? 

• Maatregelen:  
o Regelgeving  

▪ Er moet een regelgevend kader worden uitgewerkt waar de energie van (kleine) 
bedrijven en woongemeenschappen via een ‘community concept’ kunnen worden 
gedeeld. Aandachtspunt hierbij is dat de uitgewerkte concepten geen ‘free rider 
behaviour’ stimuleren waarbij de kosten voor het net voor andere gebruikers zullen 
oplopen. 

▪ Het uitwerken van een oplossing voor appartementsgebouwen wordt gezien als een 
eerste prioriteit. Noot: Hiervoor is ook het concept van de ‘gezamenlijk optredende 
zelfverbruikers van hernieuwbare energie’ (art.21 (4) herziene Richtlijn Hernieuwbare 
Energiebronnen) relevant. 

▪ Naast het delen van energie moet ook bekeken worden of er een faciliterend kader 
nodig is waarbinnen deze ‘communities’ flexibiliteitsdiensten kunnen leveren. 

 

                                                           
7 https://cooperatiefvlaanderen.be/de-7-cooperatieve-principes-ica-principes 
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2.4 PERSPECTIEF VAN DE GEBRUIKER VAN 

FLEXIBILITEIT   (INPUT UIT DERDE WORKSHOP) 

2.4.1 Operationele doelstelling: het kader voor balanceringsproducten en ondersteunende diensten 
moet barrières wegwerken die de deelname van bepaalde technologieën en/of bronnen van 
flexibiliteit beperken 

• Algemeen  
o Flexibiliteit moet gebruikt worden waar dit het nuttigste is voor de maatschappij – dit wil ook 

zeggen dat de overheid geen distorsies moet creëren die dit principe niet onderschrijven 
o een globale flexibiliteitsmarkt moet rekening houden met lokale eigenschappen. 
o De verschillende producten moeten technologie-neutraal zijn. 
o Het nastreven van technologie-neutraliteit is complementair en aanvullend aan de 

hernieuwbare energie-, klimaat- en andere beleidsdoelstellingen. Dus in die zin wordt er 
gestreefd om zo veel mogelijk hernieuwbare technologieën en technologieën die CO2 
besparen te gebruiken. 

o Er moet vrije keuze zijn tot het al dan niet deelnemen aan flexibiliteitsmarkten of voor het 
leveren van systeem-diensten. 

• Maatregelen 
o Regelgeving 

▪ De deelname van kleine decentrale bronnen van flexibiliteit moet verder gefaciliteerd 
worden (al dan niet via aggregatie) door producten voor systeemdiensten zo 
toegankelijk mogelijk te maken (rekening houdend met het feit dat dit nog steeds een 
kosten-efficiënt proces moet blijven).  

▪ De noden van het systeem voor flexibiliteit zouden op een eenvoudigere manier aan 
kleine marktpartijen (dit kan ook via een derde partij of aggregator) moeten kunnen 
gecommuniceerd worden zodat zij optimaal kunnen deelnemen aan de verschillende 
flexibiliteitsmarkten. 

▪ Er moet bekeken worden hoe gebruikers van laagspanning aan de verschillende 
producten van zowel de transmissienetbeheerder als de distributienetbeheerder 
kunnen deelnemen. 

▪ Vergoedingsmechanismes van de DNB moeten aangepast worden en slimme 
technologieën moeten op een gelijkwaardige basis behandeld worden ten opzichte 
van investeringen in het net – de nieuwe instrumenten voor de DNB moeten mee 
worden bekeken bij de hervorming van de investeringsplannen. 

▪ De omzetting van de EMD-richtlijn is belangrijk, samen met een algemeen 
flexibiliteitskader, – deze bevat reeds veel materiaal in verband met regelgeving en 
maatregelen in verband met ondersteunende diensten. 

▪ Er is een basiskader nodig voor het gebruik en de rol van data bij het leveren van 
diensten.  

▪ Er moet een duidelijke afbakening zijn tussen commerciële en technische flexibiliteit. 
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▪ Voor de ontwikkeling van specificaties voor ondersteunende diensten op 
distributieniveau, is het nuttig om een brede stakeholderbevraging te organiseren 
(gelijkaardig aan de user-group consultaties georganiseerd door Elia). 

▪ Gelijkaardig aan de transfer-of-energy voor balanceringsproducten moet er een 
oplossing komen voor de gelijkaardige problematiek veroorzaakt door andere 
ondersteunende diensten. Dit wordt opgelegd door artikel 15 van de EMD richtlijn.  

▪ Verschillende producten die door de netbeheerders worden aangekocht dienen 
regelmatig geëvalueerd te worden om te kijken of aanpassingen aan deze producten 
(en markten) wenselijk zijn om de deelname van kleine aanbieders van flexibiliteit en 
deelname van bepaalde technologieën (bijvoorbeeld wind) te faciliteren. Een 
voorbeeld van aanpassing is de evolutie van het aankopen van flexibiliteit voor 
bepaalde diensten op dag-basis in plaats van op maandbasis.   

▪ Mogelijkheid van het aanbieden van flexibele toegang voor afname in congestie-
gevoelige gebieden.  
 

 

2.5 MARKTDESIGN  

 

2.5.1 Operationele doelstelling: Flexibiliteitsmarkt moet verder ontwikkeld worden, ook voor 
flexibiliteit die zich op laagspanning bevindt. Dit gaat verder dan het stimuleren van 
zelfconsumptie.   

• Algemeen  
o Het zal de komende jaren belangrijk zijn dat de barrières voor deelname aan 

flexibiliteitsmarkten zoveel mogelijk worden weggewerkt om de verschillende actoren (zowel 
eindconsumenten als gebruikers van flexibiliteit) een incentive te geven om zich in de markt 
te begeven). 

o link met tariefstructuur: tariefstructuur voor distributienettarieven mag flexibiliteit niet 
tegenwerken, maar moet dit ook niet noodzakelijk faciliteren of stimuleren. Hiervoor zijn 
andere instrumenten beschikbaar. 

• Maatregelen  
o Algemeen 

▪ Gebruik van data van de eindklant voor toepassingen van verschillende spelers kan 
gefaciliteerd worden via een real time data-platform. Het IO.Energy platform is een 
voorbeeld van een real-time communicatieplatform waar data worden 
getransfereerd, zonder opgeslagen te worden. 

o Regelgeving 
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▪ Netbeheerders moeten de bestaande markten voor reserves voor 
laagspanningsklanten openstellen -> nu beperkt tot primaire reserves; gefaciliteerd 
via aggregator of leverancier. 

▪ Nieuwe markten moeten gecreëerd worden, o.a. de markten voor ondersteunende 
diensten waarbij rekening moet gehouden worden met het feit dat een 
marktoplossing voldoende liquiditeit moet opleveren en daarnaast ook een kosten-
efficiënte oplossing voor het systeem betekent. 

▪ Het design van de markt moet op die manier geregeld worden zodat de flexibiliteit 
wordt ingezet waar dat het meest nuttig is (hiërarchie), zonder afbreuk te doen aan 
de veiligheid en betrouwbaarheid van het net. Hiervoor is een slim systeem nodig:  

• Er is nood aan een ‘tool’/’methodologie die de verschillende waardes van 
flexibiliteit/businessmodellen zichtbaar maakt/berekent voor de 
verschillende marktspelers (balancing, congestie, zelfconsumptie,…). 

• Componenten zoals CO2 moeten onderdeel uitmaken van de 
waardebepaling van flexibiliteit in het voorgestelde marktdesign. 

• Er moet een studie komen die op niveau van laagspanning gaat kijken 
waar een flexibiliteitsmarkt nut heeft (rekening houdend met 
gelijktijdigheid,…). 

• Operationele processen zoals prealificatie moeten door de 
netbeheerders zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt (schaalbaarheid 
en automatisatie zijn belangrijk) zodat dit geen barrière vormt voor 
deelnemers op laagspanning. Belangrijk blijft dat de vereenvoudiging van 
processen geen negatieve invloed heeft op de minimale kwaliteit voor 
dienstlevering. 

• Financiering netbeheerders moet het gebruik van flexibiliteit 
ondersteunen en niet benadelen ten opzichte van andere investeringen 

• Specifieke maatregelen voor kwetsbare klanten (verder dan enkel 
budgetmeter) -> zie studie EnergyVille over digitale meters. 

 

2.5.2 Operationele doelstelling: de potentiële voordelen van sector-koppeling moeten verder 
onderzocht worden, waarbij uiteindelijk duidelijke keuzes gemaakt moeten worden door 
beleidsmakers 

• Algemeen 
o Reeds uitgebreid kader voor gas en elektriciteit, regelgeving rond warmte is in volle 

ontwikkeling. 

• Maatregelen 
o Ondersteunen en stimuleren 

▪  Vandaag is er onvoldoende zicht op het potentieel van PtoX -> voorstel om dit 
potentieel verder te inventariseren (studie – zie bijvoorbeeld  studie op 
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www.gasforclimate2050.eu8 en ICCT studie: What is the role for renewable methane in 
European decarbonization?9), o.a. potentieel van groen gas, elektrische en thermische 
opslag kunnen hier ook bekeken worden. Belangrijk is om hier ook naar de ‘collectieve 
vormen’ te kijken zoals buurtbatterijen,…  

 
 
 

2.5.3 Operationele doelstelling: Een duurzaam mobiliteitsbeleid moet rekening houden met de link 
tussen mobiliteit en energie en de synergiën trachten te benutten.  

• Algemeen: 
o De link tussen mobiliteit en energie zal de komende jaren steeds sterker worden, gedreven 

door de sterke elektrificatie van de verschillende transportmogelijkheden (trein, tram, bus, 
boot, wagen,…). 

o Elektrische mobiliteit kan een extra bron van flexibiliteit zijn voor het systeem, bij het inzetten 
van deze bron van flexibiliteit voor lokale diensten is lokaliteit erg belangrijk. 

o Belangrijk om een beter zicht te hebben over de reële te verwachten groei van elektrische 
mobiliteit – dit om de impact op het systeem te kunnen inschatten. 
 

• Maatregelen  
o Regelgeving  

▪ Beleid moet het kader creëren waarbinnen de flexibiliteit van elektro-mobiliteit zich 
kan ontwikkelen (standaarden voor laadpalen, soorten meters/sub-meters, aan welke 
voorwaarden moeten privé-meters voldoen, facturatie, op basis van welke data, wat 
indien er meerdere leveranciers zijn…), waarbij regelgeving zoveel mogelijk aansluit 
bij internationale standaarden.  

▪ Beleid moet het streven naar een groter aandeel aan zero-emissie en lage-emissie 
voertuigen (batterijen/fuel cells/plug-in hybrids…) -> ambitieniveau verschilt per 
stakeholder. Er wordt eveneens door enkele stakeholders aangehaald dat er een rol 
zou kunnen zijn voor groene CNG als oplossing in de transitie naar 100% zero-emissie 
voertuigen. 

▪ Het beleid rond deelmobiliteit moet ook het aspect van flexibiliteit, slim laden en V2G 
meenemen. 

▪ Er moet verder nagedacht worden (bijvoorbeeld via studie10) over de 
laadinfrastructuur (hoeveel palen zijn er nodig, welke soort palen, verschil tussen 

                                                           
8 
https://www.gasforclimate2050.eu/files/files/Navigant_Gas_for_Climate_The_optimal_role_for_gas_in_a_net
_zero_emissions_energy_system_March_2019.pdf 
 

9 https://theicct.org/publications/role-renewable-methane-eu 
10 Een eventuele studie zou aanvullend moeten zijn op de reeds lopende initiatieven van Fluvius in het kader van de uitrol van de digitale meter 

https://www.gasforclimate2050.eu/files/files/Navigant_Gas_for_Climate_The_optimal_role_for_gas_in_a_net_zero_emissions_energy_system_March_2019.pdf
https://www.gasforclimate2050.eu/files/files/Navigant_Gas_for_Climate_The_optimal_role_for_gas_in_a_net_zero_emissions_energy_system_March_2019.pdf
https://theicct.org/publications/role-renewable-methane-eu
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publieke en private laadinfrastructuur), waarbij de strategie rond laadpalen 
faciliterend kan werken voor de toename van elektrische voertuigen (ipv paal volgt 
wagen, concept wagen volgt paal – gelijkaardig aan Nederland) + voldoende 
laadinfrastructuur op laagspanning/minder snelladers (want om flexibiliteit te 
gebruiken -> auto moet aan paal gekoppeld zijn <> laadpaalklevers). 

▪ Overheid moet toezien dat de protocollen voor laadinfrastructuur die ontwikkeld 
worden voldoen aan de vereisen inzake interoperabiliteit en aanstuurbaarheid 

▪ Data: de data voor/uit publieke en private laadinfrastructuur -> zal geconnecteerd 
worden aan een sub-meter -> beleid moet zorgen voor duidelijke regels voor deze 
sub-meters (geaccrediteerd, voldoen aan kwaliteitsgaranties en interoperabiliteit). 

▪ Bij het creëren van een kader voor mobiliteit, moeten aspecten zoals gedeelde 
elektrische mobiliteit,  de link met gebouwenbeheer, ruimtelijk beleid en 
parkeerbeleid mee in rekening worden genomen. 

o Ondersteunen en stimuleren 
▪ Eventuele extra financiële stimuli kunnen gegeven worden voor zero-emissie 

voertuigen naast de bestaande stimuli zoals vrijstelling van jaarlijkse 
verkeersbelasting en vrijstelling op belasting op inverkeerstelling. 

▪ Beleid moet het ‘slim laden ‘ van elektrische voertuigen ondersteunen – een 
voorwaarde is dat flexibele energie en distributietarieven mogelijk zijn voor 
laadpalen. 

▪ Vanuit de overheid kan een document/handleiding worden opgesteld voor bedrijven 
waarbij aanbevelingen worden gemaakt in verband met de transitie naar een 
elektrisch wagenpark. 

▪ Er is nood aan een algemene visie rond opslag (fiscale stimuli inbegrepen).  
• Het beleid rond het stimuleren van thuisbatterijen moet afgestemd worden 

op de evoluties in elektrische voertuigen (-> het moet duidelijk worden hoe 
de mogelijke opslagcapaciteit van EVs een link heeft met de 
opslagmogelijkheden van thuisbatterijen -> nood aan studie?). 

 
 

2.6 DATA 

2.6.1 Operationele doelstelling: Data van digitale  meter moeten ter beschikking gesteld worden 
voor verschillende businessmodellen/toepassingen op een veilige manier waarbij de 
eindafnemer eigenaar is en blijft van de data.  

• Algemeen 
o Afhankelijk van de toepassing (type van flexibiliteitsproduct) kan er gebruik gemaakt worden 

van gereguleerde/gevalideerde data enerzijds of vrije data (vanuit de P1-poort -> 
gebruikerspoort voor verbruiksinformatie of S1-poort -> gebruikerspoort voor geavanceerde 
detectie-en regeltoepassingen)  
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o Principe: de eindgebruiker is eigenaar van de data en kan deze data delen met de 
dienstverlener van zijn keuze. 

• Maatregelen  
o Regelgeving 

▪ Privacy  

• Er is een kader voor privacy nodig voor de dienstleverancier van flexibiliteit. 
Bijvoorbeeld onder welke omstandigheden krijgt een leverancier bepaalde 
data?  Dit is belangrijk voor het vertrouwen van eindgebruikers. Anderzijds is 
hier de bestaande AVG (GDPR) regelgeving al van toepassing. Voor de 
gereguleerde data is dit geregeld in decreet/besluit. 

• Er moet gekeken worden naar een kader voor sub-meters bij toepassingen 
waarin niet gereguleerde data gebruikt kunnen worden om de privacy van de 
eindconsument te waarborgen, de interoperabiliteit te garanderen en de 
ontzorging van de consument te ondersteunen (waar moeten deze 
submeters aan voldoen, wat zijn rechten en plichten van beheerders 
submeters, netbeheerders, eindafnemers,…). 

• Voor de beschikbaarheid van kwartiermeetdata (regime 3) dient er aan een 
flexibiliteitsaanbieder prioriteit gegeven te worden. (Noot: vanaf 2021 is de 
netbeheerder verplicht om iedereen die om kwartierdata vraagt, deze ook 
aan te leveren) Mogelijk zal de kwartiermeetdata wel per dag of per maand 
aangeleverd worden.  

• Wanneer de eindafnemer van dienstenleverancier wisselt, dient er een 
proces te zijn om historische data over te dragen naar de eindafnemer of de 
nieuwe dienstenleverancier. 

• Een datahub zou beschikbaar moeten zijn voor flexibiliteitsdata welke alle 
data (meetdata, acvtivatiesignalen,…)  aangaande flexibiliteit aanbiedt of de 
koppeling naar de respectievelijke databronnen legt. 
 
 

▪ Dongles  
• (doel: versturen van digitale meter gegevens vanuit P1 naar gevraagde 

applicaties)  
• Dongles moeten een kwaliteitsstempel/certificering krijgen.  
• Er kan aan een derde onafhankelijke partij gevraagd worden om deze dongles 

te testen op kwaliteit.  
• Er kan een kwaliteitslabel worden toegekend aan bepaalde dongles. Dit is 

heel belangrijk voor beveiliging (versleuteling) van de communicatie data. Er 
kan hier bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van bestaande 
meterstandaarden als basis (bijvoorbeeld MID). Er kan verder gedacht 
worden aan een label voor het volledige ‘data-ecosysteem’ waartoe de 
leveranciers van dongles behoren (ruimer principe). Aandachtspunt is dat een 
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balans moet gevonden worden tussen zelfregulering door de sector enerzijds 
en mogelijke overregulering door de overheid anderzijds.  

• Er kan gewerkt worden naar een soort van norm voor dongles (principe van 
zelfregulering (waarbij nog steeds een minimumnorm voor 
flexibiliteitstransacties kan opgelegd worden door de overheid) -> die vanuit 
de industrie – fabricanten, experten) wordt voorgesteld -> te bekijken wat de 
mogelijke link is met de mogelijke federale bevoegdheden. 

• Er kan over het kwaliteitslabel gecommuniceerd worden via een website naar 
de eindconsument om vertrouwen te vergroten. 

• Het is niet gewenst om één protocol op te leggen, maar alle aangewende 
protocollen moeten wel open zijn (interface specificatie moet beschikbaar 
zijn). Eén partij mag ook niet domineren en een bepaald protocol opleggen. 

• Markt voor dongles moet groter worden -om te vermijden dat er exclusiviteit 
optreedt/ risico van vendor  lock. Beleid moet een competitieve en uniforme 
markt voor dongles ondersteunen. 

• Nood om standaardisatie van interfaces -> onafhankelijk van de dongel die 
gekozen wordt door de consument, de data moeten uniform zijn en 
beschikbaar zijn voor verschillende toepassingen. Dit om te vermijden dat 
consumenten verplicht worden om, afhankelijk van de dongel, voor bepaalde 
software of hardware te kiezen, of, dat omwille van non-uniforme interfaces, 
meerdere dongles moeten aangekocht worden om de verschillende vormen 
van flexibiliteitsvalorisatie mogelijk te maken (dit laatste kan vermeden 
worden door te werken met splitters – kan zelf via wifi-splitter). 

o Ondersteunen en stimuleren: 
 

▪ Het proces/de procedure om toegang tot (of levering van) backend data van de 
databeheerder (meteroperator) te verkrijgen moet gebruiksvriendelijk (niet te 
ingewikkeld) zijn en binnen een redelijk termijn uitgevoerd kunnen worden (na één dag 
bijvoorbeeld).  Mogelijk kan er onderscheid gemaakt worden tussen gevalideerde en 
niet-gevalideerde data. Het is niet altijd noodzakelijk dat de data gevalideerd is (voor 
bijvoorbeeld efficiëntie)11. 

▪ Ontzorging van de eindconsument in het kader van het delen van zijn data, en zowel 
op juridisch vlak als operationeel (praktisch) is belangrijk (de consument kan niet al zijn 
data in het oog houden en opvolgen). 

▪ Er moet onderscheid worden gemaakt tussen dongels met een lokale Interface (naar 
een CEMS bijvoorbeeld) en dongels die de data doorsluizen naar de cloud.  

▪ Ondersteunen van CEMS  - er kan ook gekeken worden naar standaardisatie van de 
interface tussen de CEMS en de flexibiliteitsbron en standaardisatie van de interface 
tussen de dongel en de CEMS.  
 

                                                           
11 Zie ook consultatie datatoegangscontract Fluvius 
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2.6.2 Operationele doelstelling: data van digitale meters moeten op een collectieve manier ter 
beschikking worden gesteld om gebruikt te worden als publiek goed  

• Algemeen 
o Opmerkingen (context van het voorstel): -> niet alle individuele gebruikers zullen actief de 

waarde van hun individuele data willen gebruiken, te bekijken hoe we de waarde van deze 
flexibiliteit dan toch voor het algemeen belang kunnen inzetten. 

• Maatregelen: 
o  Regelgeving 

▪ Voorstel: De (P3) data wordt standaard en geanonimiseerd en geaggregeerd via een 
opt-out aangeboden als publiek goed. Belangrijk om dit af te toetsen met de vereisten 
rond privacy. 

▪ Activatie van de gebruikerspoort P1/S1 is via een opt-in (op aanbeveling van de 
privacy commissie). 

▪ De P1/S1 data wordt standaard niet aangeboden als publiek goed, maar kan op eigen 
initiatief door de eindconsument  toch aangeboden worden voor bepaalde 
doeleinden (deelname aan studies,…). 

▪ Wanneer data van de eindafnemer voor publiek goed wordt aangewend, moet hij de 
mogelijkheid hebben om aan te geven voor welke doeleinden (wetenschappelijk 
onderzoek, netbeheer,…) en periode zijn data kan aangewend worden.  Hij kan steeds 
zijn beslissing aanpassen of herroepen. 

▪ Verwerking/vergaring van data dient steeds te voldoen aan de voorwaarden van de 
algemene verordening gegevensbescherming (wissen van historische data, opvragen 
van data, beveiliging, wie inzage heeft, hoe deze aangewend is,…). Data dient zodanig 
bewerkt (geanonimiseerd, geaggregeerd,…) te zijn, zodat deze niet aan de data-
eigenaar (individu) kan gekoppeld worden. 

▪ Aandachtspunt/open vraag: dient de data-eigenaar vergoed te worden voor de data 
die hij aanlevert? Of wordt hij indirect beloond door een efficiënter systeem, betere 
dienstverlening,…  

 
 

 

                                                           

 


